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Agenda voor de komende week.
Binnenkomst van Sinterklaas.
Maarten Luther Wandeltocht.
Amuuz.
Dialoogtafel in Allemanswaard.
Zangavond Zendingshuis.
Meneer de Wijze.
Kijk op de site www.amerongeninspireert.nl naar alle oude uitgaven van het
weekbericht van de Klepperman.
9. Amerongen Toen en Nu.
10. Afspraken maken voor het gebruik van de Napoleonschuur.
11. Vliegen met de drone boven Amerongen.
12. Historisch archief Amerongen iedere laatste vrijdag van de maand in
Allemanswaard van 18.30 tot 20.00 uur.
13. Moestuin Zuylestein.
14. Mop van Max Tailleur: Pa v.d.A.
15. Veel leesplezier van de Klepperman.
AGENDA voor de komende week:
Kijk op website www.cursusprojectamerongen.nl voor het programma vanaf 5 september
2018.

28 oktober:
28 oktober:
3 november:
17 november:

Ark 10.00 uur Ds. De Ruiter.
Zangavond Zendingshuis 19.30 uur met 12 zangers uit Houten.
Maarten Luther Wandeltocht.
Intocht Sinterklaas 13.00 uur.

Zendingshuis vraagt taalhulpen.
Corry Eilander verzorgt taallessen aan migranten. Zij heeft behoefte aan taalhulpen.
Wie wil er behulpzaam zijn? Meld je aan via C.Eilander@zdh.nl
Corry zou er erg mee geholpen zijn.

Concert Vrienden van de Andrieskerk.
De start van het nieuwe concert seizoen van de Vrienden van de Andrieskerk is op 9
november 2018. In verband met de verbouwing van het interieur is de locatie veranderd.
Het concert vindt nu plaats in de Napoleonschuur (de vroegere bibliotheek aan de Burg
Jhr.H.van den Boschstraat 34 in Amerongen. Als vanouds presenteren de jeugdige
studenten van het Utrechts Conservatorium zich met dit maal de zangklas met een
liederenprogramma mise en scene. Gelet op de begeleiding van deze jonge mensen door
bas-bariton Marc Pantus wordt het vast weer een prachtige avond. En ook in deze lokatie
wordt u gastvrij onthaald met koffie en een consuptie na afloop.

Herfstmarkt Utrechts Landschap/Amerongse Bos zeer geslaagd!
Afgelopen zaterdag, 20 oktober, hield Utrechts Landschap/Amerongse Bos
weer haar jaarlijkse herfstmarkt.

Mede door het mooie weer was het de hele dag een komen en gaan van
enthousiaste bezoekers. Velen hadden hun (klein)kinderen meegenomen,
en terecht, want ook voor hen was er genoeg te doen. Zo werd er met veel
plezier deelgenomen aan de knutselworkshop en ook het
midwinterhoornblazen was bij de kinderen een favoriet onderwerp om
eens uit te proberen. Knap hoor om uit zo'n hoorn geluid te krijgen. Vanuit
het publiek kwamen dan ook louter positieve reacties over deze dag. Met
name over de grote diversiteit aan producten was men zeer te spreken.
Ook de diverse stands hadden over belangstelling niets te klagen en de 30
deelnemende standhouders toonden zich aan het eind van de dag zeer
tevreden over de belangstelling en de verkoopresultaten.
Er werden o.l.v. een ervaren gids maar liefst 5 wandelingen gelopen door
het omliggende bos en wie daar aan deelnam ging met een schat aan
nieuwverworven kennis weer naar huis.
Het aanwezige promoteam van Utrechts Landschap was ook blij met de
grote opkomst en kon aan het eind van de dag terugkijken op een aantal
nieuw aangeworven beschermers en mogelijk zelfs enkele nieuwe
vrijwilligers.
Leuk was ook, dat dit keer zowel door RTV Utrecht als door Hubèrt Mol in
zijn programma op
Radio M, aandacht aan dit evenement werd besteed.
Grote dank gaat uit naar de vrijwilligers van Team Amerongse Bos die ook
dit jaar weer klaar stonden om de markt tot een succes te maken, en zonder
wie dit evenement niet mogelijk zou zijn. Met de eerste voorbereidingen
werd al begonnen aan het begin van dit jaar dus u kunt wel nagaan wat een
werk er verzet is.
Volgend jaar weer? Utrechts Landschap/Amerongse Bos denkt van wel en
hoopt dat dan ook diegenen die nu thuis gebleven zijn, dan wel zullen
komen, want het was echt de moeite waard!

Theatervoorstelling autisme succes

De theatervoorstelling over autisme 'Indiaan in huis' van dinsdag 16 oktober in de
Allemanswaard in Amerongen was een groot succes. Meer dan 100 bezoekers beleefden
momenten van herkenning, kregen tips, bespraken hun ervaringen in groepjes rond de
totem en bleven napraten in de Proloog.De groep was divers: ouders, broertjes, zusjes,
opa's, oma's, tantes, oppassen, leerkrachten, hulpverleners.De voorstelling was soms
confronterend, zeer herkenbaar, ook werd er gelachen. Een mooie mix van emoties.De
voorstelling is georganiseerd door Bertine van den Bosch, sociaal makelaar van het
Dorpsteam Amerongen/Leersum/Overberg, Styx en de bibliotheek. Met financiële
ondersteuning van de Stichting Woon- en Zorgwensen Doorn en bibliotheek Z-O-U-T.Meer
informatie: bertine.vandenbosch@samenopdeheuvelrug.nl

Fietstocht Passage Amerongen
Op dinsdag 3 juli stond om half tien een enthousiaste groep vrouwen bij de Ark om aan
de jaarlijkse fietstocht te beginnen. Via het landgoed Zuylestein ging het richting
Leersum en onderweg naar Doorn was er een koffiestop bij “Rust een weinig”, waar we
heerlijk in het zonnetje zaten. Met een grote omweg arriveerden we voor de lunch bij
blindeninstituut Bartimeus in Doorn. Op dit grote terrein bevinden zich ook o.a. de
woonverblijven, een kapel en een moestuin met kassen. Het winkeltje met door de
bewoners gemaakte jams en kaarsen was zeer in trek! In de moestuin stonden de tafels
klaar voor de lunch. Er kwamen nog een aantal dames met de auto en samen genoten we
van de soep en vers gebakken broodjes. Over schaduwrijke wegen ging het eer richting
Amerongen.

Sinterklaas komt weer in Amerongen.
Sinterklaas mag op zaterdag 17 november 2018 weer in Amerongen komen. Hij heeft zwarte of
halfzwarte Pieten bij zich. Dat zal wel weer een verrassing zijn.

Maarten Luther Wandeltocht.

Op zaterdag 3 november 2018 wordt voor de 18e keer de Maarten
Luther Wandeltocht gehouden. De start is al vanaf 07.00 uur voor de
lange afstand lopers van 60 km. Er zijn de volgende routes: 5-10-1520-30-40 en 60 km. De routes gaan hoofdzakelijk door de bossen van
het Nationale Park. Dat is getooid in prachtige purperen
herfstkleuren. Nieuw is dit jaar ook dat de wandeltocht door de tuin
van Kasteel Amerongen gaat. De controleposten zijn de kerken op de
route die gratis koffie of thee aanbieden aan de wandelaars.
Noteer de datum en ga mee wandelen. Nadere inlichtingen bij Bert
Huibers mail: berthuibers@planet.nl of Rein van Ee mail:
rjvee@ziggo.nl

Amuuz is een mooie club enthousiaste mensen die muziekavonden
organiseren. Zij hopen daarmee de Amerongers een groot plezier te
doen. Steun daarom Amuuz en bezoek de avonden in Allemanswaard.

Allemanswaard moet meer bekendheid krijgen vindt de bibliotheek Z.O.U.T.
Daarom wordt er op 6 november over gepraat aan de dialoogtafels. Kom meepraten hoe
we Allemanswaard meer als een centrum voor het dorp kunnen maken.

ALLEMANSWAARD.
Allemanswaard; voor allemaal iets waard?

Kom in gesprek en laat weten wat u belangrijk vindt.
Dinsdag 6 November vanaf 19:30
Allemanswaard 13 te Amerongen
Een initiatief van:
Het tafelgesprek ...
> Wat? Een open gesprek over wat de het gebouw Allemanswaard kan betekenen voor Amerongers.
> Voor wie? Iedereen die zich betrokken voelt bij Amerongen, van inwoner tot ondernemer, van
toerist tot vrijwilliger. Iedereen is welkom.
> Wanneer? Dinsdagavond 6 november vanaf 19:30 uur I
> Waar? Uiteraard in Allemanswaard. Koffie en thee staan klaar!
> Waarom? Amerongen heeft een prachtig hart, Allemanswaard, maar onvoldoende bloed,
gebruikers. Samen met u willen we in gesprek gaan over invulling met activiteiten. Voor en door
inwoners, van particulier en vereniging tot commercieel.
Meedenken en doen?
Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk maar wel prettig. Vermeld dan uw naam, telefoonnummer en
e-mailadres via:
amerongen@bibliotheekzout.nl
of per telefoon
0343 453 587

Meneer de Wijze geeft de klepperman raad en sprak
“Je hoeft niet alles los te laten; je kunt het ook anders vastpakken”.

Alle uitgaven van het weekbericht van de klepperman.
Alle vorige uitgaven van het weekbericht van de klepperman staan afgedrukt op de
website www.amerongeninspireert.nl in de rubriek nieuws onder klepperman. Mooi om
nog eens terug te kijken naar gewenste uitgaven.
AMERONGEN TOEN EN NU.
Via facebook: www.facebook.com/AmerongenToenEnNu plaatst Arie Rebergen oude
Amerongse foto’s. Daar kan iedereen op reageren en dat gebeurt heel vaak. Oude
herinneringen komen bovendrijven. Ook als je zelf oud fotomateriaal hebt kun je dat
doormailen naar Arie die het dan bewerkt en op facebook zet. Mailadres:
a.j.rebergen@ziggo.nl

HOE MAAK JE AFSRAKEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE NAPOLEONSCHUUR?
De Afspraken voor het gebruik van de Napoleonschuur lopen via Mevrouw van den Bosch.
Telefoonnummer: 06-25048598 of per mail: napoleon@gmail.com

VLIEGEN MET DE DRONE BOVEN AMERONGEN.
Amerongen uit de lucht………de tabakschuren die er nog staan.

Het Amerongse Historisch archief zit in Allemanswaard.
Iedere laatste vrijdag van de maand is het Historisch Archief open van 18.30 tot 20.00 uur.
De vraag is: kom met je oude beelden van Amerongen en geef die af aan het archief.

MOESTUIN OP ZUYLESTEIN.
De moestuin op Landgoed Zuylestein is IEDERE WEEK vrijdags open van 10.00 tot 16.00
uur. Ga daar eens kijken.
Klepperman is gek op de moppen van Max Tailleur, zoals deze:
Sterkte
Bram Samson was als magazijnbediende aangenomen in een fabriek van metaalwaren. De
eerste ochtend nam zijn baas hem mee naar een stapel machine-onderdelen, die hij op
een buiten staande auto moest laden.
‘Waarmee?’vroeg Bram. ‘Met je handen natuurlijk’ zei de baas.
Bram deed zijn stofjas uit, nam zijn jasje van de spijker en zuchtte tot zijn werkgever:
‘U hebt waarschijnlijk mijn naam verkeerd verstaan; ik heet Samson, niet Simson’.
En weg was ie.

De klepperman wenst u een prettig weekend toe.
Veel leesplezier.
Met hartelijke groeten van De Klepperman.

